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DarmkrampJes kunnen heel vervelend zijn voor Je 

baby. Meestal beginnen de krampJes t11dens of 

vlak na de voeding. 

Veelvoorkomende symptomen van 
darmkrampjes 
• Hard en doordringend huilen, vaak met de oge1 

dicht 

• Rood gezicht tijdens het huilen 

• Handjes zijn gebald (vuistjes) 

• Optrekken van de beentjes 

• Schoppen en trappelen 

• Opgezet, gespannen buikje 

• Borrelende darmen 

• Slechl/onrustig slapen 

• Veel huilen tijdens of na de voeding 

• Meer klachten aan het einde van de dag (mid

dag/avond) 

• Extreme winderigheid 

• Geen andere reden tot huilen 

Veel klachten, zoals slecht slapen en hard huilen 

kunnen natuurliJk ook een andere oorzaak hebben 

Als Je baby last heeft van darmkrampjes, herken Je 

dat meestal aan een comb1nat1e van de genoemde 

symptomen. Tw11fel Je of Je kindJe last heeft van 

darmkrampies, neem dan even contact op met Je 

consultallebureau voor vragen en adviezen over 
darmkrampjes. 

Wanneer naar de huisarts? 
Heefl Je baby ook andere klachten, zoals koorts of 

abnormale ontlasting, neem dan con tact op met Je 

l1u1sarts; ook als ie tw11fell of het 'slechls' normale 

darmkramp1es z11n 11 11 of z11 kan dan even c l1ecl<en 

o f er een nndere oorzaak 1s voo1 de krampjes 

Oorz"'\<.evi Vt,\VI tj"'nr1\<.r"'mf Jes 
Darmkramp1es 1s één van de meest voorkomende 

klachten bij baby's. Niet elke baby heeft er even 

vaak en evenveel last van. Tussen zes weken en 

vier maanden zijn de klachten meestal het ergst. 

Meestal ontstaan de kramp1es door gasvorming en 

extra tucht in de darmpJes 

Een belangrijke oorzaak van krampjes is dat de 

darmen nog niet helemi:l.ll l:iar z11n voor het goed 

verteren van de voeding D:rnr •oor gaat de voed ing 

in het begin vaak veel ta I or de darmen. De 

voeding wordt dan 0•1•1c 10 df• verteerd , wat voor 

gasvorming kan zorg" , ~orr 1ge baby's drinken 

,erg gulzig, waardoor 7t' v "I , nt meenemen. De 

darmen kunnen d ie lucht 11,E'I goed kwijt, vaak met 

krampjes als gevolg. Ook te veel of te weinig voeding 

kan zorgen voor extra darmkrampjes 

Wat kan jij doen om je baby te helpen? 

• Neem de tijd met voeden 

Als je baby erg snel drinkt, neem dan af en toe 

een kleine pauze. Dan komt er niet zo snel heel 

veel voeding In het lichaampje en komt er minder 

lucht mee. 

• Bij borstvoeding: leegdrinken 

De laatste, wat vollere melk, kan de darmen sti

muleren. Daardoor kunnen krampies verminde

ren. Probeer je baby daarom de borst helemaal 

leeg te laten drinken. 

• Tips bij flesvoeding 

Als Je baby erg veel last heelt van da1mkrampjes, 

zou je kunnen overstappen op een andere voe

ding. Een speen met een kleiner gaatje of dubbe

le speen kan soms helpen. Zo komt er minder 

melk vrr1 t11dens het drinken Vran9 ovcn tuecl LCll 

lactat1ekundl9!' om ndv1ns 
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• Boeren 

Laat jB baby lekker boeren na de voeding Daar

door raakt Je baby de overtollige lucht kw11t 

• Fietsen met de beentjes 

Maak fietsbewegingen met de beent1es van Je 

~1nd)e in de lucht. Dat helpt je kindje om het 

wertollige gas en de lucht te laten ontsnappen 

Goede houding 

Sommige baby's vinden hel f11n om b1J darm-

<1 amp1es met de buik op Je onderarm te liggen 

Anderen hebben weer baat bij b11voorbeeld de 

foetusl1oud1ng Zoek zelf b11 ie l-.1nd1e naar een 

t1oud1ng die 1111 of z11 prettig vindt 

Masseer het buikje 

Het knn ook l1elpen om het bu1kJe en de darmen 

even zachlJes te masseren 

Warm b adje 

Een lekker bndJo helpt vnal< om de klnchten te 

verminderen 

• Een kruik of kersenpillenzakje 

De warmte van een kruik of kersenp1llenzakJe 

geeft vaak ve1l1chling. 

• A fleiden 

Een beet1e nfle1d1ng doet soms wonderen 

• Extra aandacht en liefde 

En, last but not least, geef Je k1nd1e wat extra 

aandacht en liefde. 

• Niet doen: venkel of anijs! 

Er wordt vaak beweerd dal venkelthee of an11s 

kan helpen Echte, voor een bnby 1s dat IHL'I 

zon goed 1d0e [1 z1ttl n bepa,1lclf' stol1ec; 111 d11 

voor ec,11 haby ~cli;iclrh1~ k111111r11 ,1111 


